OVERWEGINGEN BIJ EEN VERHUIZING
Peinzend over wat ik zou antwoorden op de vragen over de overgang van het
oude naar het nieuwe kerkgebouw ontspon zich in mijn gedachten het
volgende verhaaltje…
Geschokt en verontwaardigd waren ze, de kinderen (ook alweer 46 en 49) toen
hun ouders aankondigden dat ze zouden gaan verhuizen naar een woning die
meer paste bij de levensfase waar ze zich in bevonden. Hoe konden ze dit
doen! Hun huis! Het huis waar ze waren geboren, waar ze lief en leed deelden,
ruzie maakten, waar feesten en mijlpalen waren gevierd.... Weliswaar waren
zijzelf inmiddels verhuisd naar een andere omgeving en kwamen ze niet heel
vaak meer in het huis waar ze waren opgegroeid, maar toch.....het ouderlijk
huis moest blijven, hoe dan ook!
Toen hun ouders hen uitlegden dat het toch echt niet anders kon, dat het huis
te groot was geworden (en trouwens, voegde hun moeder er in gedachten nog
aan toe, wij zien jullie bijna alleen met Kerst en andere feestdagen), dat het
onderhoud te duur werd en ze een fris nieuw appartementje op het oog
hadden dat beter bij hun situatie paste konden de kinderen niet anders dan
zich er mokkend bij neerleggen.
Het ouderlijk huis kreeg nieuwe bewoners, die het oude huis deels sloopten en
net zolang verbouwden tot het aan hun wensen voldeed, en de ouders
betrokken hun appartementje en hoopten dat hun kinderen hun enthousiasme
zouden delen. De kinderen kwamen hen al snel bezoeken. Sceptisch keken ze
om zich heen maar moesten uiteindelijk toegeven dat het een prachtige
eigentijdse ruimte was, waar vele vertrouwde elementen uit het ouderlijk huis
een plaatsje hadden gekregen, zelfs het mooie glas-in-loodraam uit hun oude
huis! Het werd een geslaagd bezoek en de kinderen voelden zich gek genoeg
thuis in de nieuwe woning.
Toen de kinderen, na van hun ouders afscheid te hebben genomen, het
gebouw verlieten waren ze het erover eens.... een huis op zich is maar een
stapel stenen.... het gaat om de ziel die erin huist! En de ziel van hun ouderlijk
huis had zich verplaatst naar het nieuwe appartement van hun ouders...
Dit is zo’n beetje hoe ik terugkijk op de overgang van het oude naar het
nieuwe kerkgebouw…
Wat ik het nieuwe kerkgebouw toewens is dat de bezoekers erin zullen slagen
de ziel van het oude kerkgebouw nieuw leven in te blazen in het nieuwe
gebouw, en ik heb er alle vertrouwen in dat dat zal lukken!
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